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Resumo 

A abordagem de um doente em contexto de emergência médica tem particularidades e 

especificidades diferentes da abordagem em meio hospitalar. A necessidade de uma ação rápida 

e competente nos mais variados contextos e situações exige uma capacidade de raciocínio e 

execução apuradas, pelo que o contacto e treino nesta área será sempre enriquecedor para um 

profissional de saúde.  

Em Portugal, a entidade responsável pela gestão da emergência médica pré-hospitalar é o 

Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), sendo parte integrante e coordenadora do 

Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), que gere toda a atividade de 

urgência/emergência, nomeadamente o socorro pré-hospitalar, o transporte e a receção 

hospitalar.  

De forma a garantir o socorro e prestação de cuidados da forma mais rápida e eficaz possível, o 

INEM possui e gere diversos meios, nomeadamente Ambulâncias de Emergência Médica (AEM), 

Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV), Viaturas Médicas de Emergência e 

Ressuscitação (VMER), Motociclos de Emergência Médica e Helicópteros de Emergência Médica. 

Todos estes recursos e a sua disponibilidade são geridos pelos Centros de Orientação de Doentes 

Urgentes (CODU) que, em tempo real, recebem as chamadas e gerem os meios a enviar para 

cada situação, de forma a garantir que são prestados os cuidados adequados o mais rápido 

possível. 

Assim sendo, tendo como objetivo perceber como funcionam e são geridos os meios de 

emergência médica pré-hospitalar, foi realizado um estágio observacional na Delegação Norte 

do INEM, que incluiu 63 horas nos variados meios, nomeadamente Ambulâncias de Emergência 

Médica (AEM) e Suporte Imediato de Vida (SIV), Viatura Médica de Emergência e Reanimação 

(VMER) e Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU).  

Esta experiência permitiu o contacto com variadas situações de emergência médica pré-

hospitalar, nomeadamente observar, participar e aprender como lidar com contextos 

complicados tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista emocional, o que contribuiu 

indubitavelmente para a formação como profissional de saúde. 

É ainda importante realçar a simpatia e disponibilidade de todos os profissionais do INEM, que 

sempre se mostraram prestáveis e dispostos a explicar e exemplificar os procedimentos e o 

funcionamento dos meios em que estavam inseridos, bem como a instruir sobre a abordagem 

aos vários casos a que eram expostos. 

 



 

 
 

Abstract 

The approach of a patient in the context of a medical emergency has different particularities and 

specificities from the approach in a hospital environment. The need for quick and competent 

action in the most varied contexts and situations requires an accurate reasoning and execution 

capacity, therefore, experience and training in this area will always be enriching for a health 

professional.  

In Portugal, the entity responsible for the management of pre-hospital medical emergency is the 

Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), being part and coordinator of the Sistema 

Integrado de Emergência Médica (SIEM), which manages all emergency/emergency activities, 

namely pre-hospital care, transport and hospital reception.  

In order to guarantee assistance and care in the fastest and most efficient way, INEM has and 

manages several means, namely ambulances (SBV and SIV), cars (VMER), motorcycles and 

Helicopters. All these resources and their availability are managed by the Centro de Orientação 

de Doentes Urgentes (CODU) who receives the calls in real time and manages the means to be 

sent for each situation in order to ensure that the appropriate care is provided as soon as 

possible. 

Therefore, with the aim of gaining a greater experience and understand of how pre-hospital 

medical emergency works and is managed, an observational internship was held at INEM's North 

Delegation. The internship included 63 hours distributed by various means, namely Basic Life 

Support (SBV) and Immediate Life Support (SIV) ambulances, Emergency and Ressuscitation 

Medical Vehicle (VMER) and CODU. 

This experience allowed the contact with various pre-hospital medical emergency situations, 

from cases of trauma to sudden illness, as well as to observe and participate in the assistance of 

victims in the most varied contexts, which required assertiveness and speed of both action and 

thought, having provided help and assistance to the patients whenever requested by the 

professionals. Thus, it was possible to observe and learn how to deal with physically and 

emotionally complicated contexts, which undoubtedly contributed to the training as a health 

professional. 

It is also important to highlight the sympathy and availability of all INEM professionals, who have 

always been helpful and willing to explain and exemplify the procedures and the functioning of 

the environments in which they were inserted, as well as to instruct on the approach to the 

various cases to which they were exposed. 
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Introdução 

Objetivos 

A escolha da realização do estágio enquanto temática de dissertação tem como origem o 

interesse crescente que esta área desperta nos estudantes de medicina. De facto, trata-se de 

uma temática abordada durante o curso de forma pouco extensa, e com a qual não se verifica 

contacto prático quase nenhum, pelo que a realização deste estágio tem também a dimensão 

de complementar a formação enquanto médico, expondo o formando a contextos complexos e 

diferentes do habitual, que requerem uma abordagem especial. Para além disso, existe também 

como objetivo perceber de forma mais aprofundada e na prática, o funcionamento dos serviços 

de medicina pré-hospitalar, e averiguar possibilidades de este poder ser otimizado. 

Emergência médica 

Os primórdios da triagem estruturada em emergência médica remontam ao séc. XVIII, aquando 

da primeira tentativa de organização de uma equipa médica dedicada à emergência, no exército 

de Napoleão. A abordagem desta equipa estabelecia como prioridade a estabilização das vítimas 

no local, sendo depois transportadas para um hospital de campanha, através de ambulâncias 

volantes. Importa, no entanto, fazer a ressalva de que nesse contexto, era dada prioridade aos 

doentes menos graves, enquanto que atualmente os serviços de emergência médica dão 

prioridade aos casos mais graves [1]. 

A partir daí, foram estabelecidos dois modelos de ação: O “Scoop and Run” de origem anglo-

saxónica, e o “Stay and Play”, de origem franco-germânica. O primeiro baseava-se no transporte 

imediato das vítimas, após uma estabilização rápida, para a Unidade Hospitalar, tendo dado 

origem ao conceito de “Golden Hour”, referente ao facto de as vítimas terem uma taxa de 

sobrevivência maior quando eram assistidas na primeira hora. O segundo, baseava-se no 

fornecimento de uma assistência maior no local, sendo que o transporte só se dava após uma 

correta estabilização [1].  

O modelo utilizado atualmente, advém de uma junção de elementos destes dois modelos, 

podendo designar-se de “Scoop and Treat”. Este modelo baseia-se na chegada e início de 

transporte rápidos, devendo depois proceder-se ao início do tratamento já durante o 

transporte. 
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Emergência médica em Portugal 

O socorro pré-hospitalar profissionalizado, em Portugal, teve o seu início em 1965, em Lisboa, 

através de um serviço de primeiros socorros, ativado através do número de emergência, que na 

altura era o 115, entretanto alterado para 112, número estabelecido em 1990 e uniformizado 

como sendo comum a todos os países da União Europeia em 1998. A ativação deste serviço 

levava por sua vez à ativação de uma ambulância, tripulada por elementos da PSP, que prestava 

primeiros socorros às vítimas, em Lisboa, e as transportava para o Hospital mais próximo [2][3]. 

Em 1971 dá-se a criação do Serviço Nacional de Ambulâncias (SNA), cuja função era 

essencialmente a distribuição de ambulâncias medicalizadas, pela PSP e corporações de 

bombeiros, numa rede coordenada que passava a abranger todo o país [2][3]. 

Em 1981 deu-se a criação do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), que se mantém 

desde então como a entidade responsável pela integração e coordenação de um conjunto de 

entidades responsáveis pela prestação de assistência a vítimas de doença súbita e acidente, 

nomeadamente o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), incorporado em 1982, e os Centros 

de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), sendo que o primeiro CODU surgiu em 1987, em 

Lisboa[2][3]. 

No mesmo ano, dá-se também a criação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), 

sob a tutela do Ministério da Saúde, sendo uma entidade responsável pela coordenação de 

várias instituições no âmbito do SIEM [2][3].  

Em 1989 surgiu a primeira Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), que consiste 

numa viatura ligeira tripulada por uma equipa médica e equipamento adequado, que permite 

uma chegada mais rápida ao local, sendo essencial em situações de urgência extrema, e 

possibilitando a realização de suporte avançado de vida [2][3]. 

Em 1997, passam a fazer parte da rede de meios do INEM também os Helicópteros de 

Emergência Médica, sendo que numa fase inicial existiam 2, um sediado no Porto e outro em 

Lisboa [2][3]. 

Em 2007, surgiram as primeiras ambulâncias de Suporte Avançado de Vida (SIV), com uma 

tripulação mais diferenciada e, por isso, capaz de prestar assistência pré-hospitalar mais 

especializada do que as ambulâncias existentes de Suporte Básico de Vida [2][3]. 
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Sistema Integrado de Emergência Médica e Serviços 

O SIEM incorpora em si variadas entidades, nomeadamente o INEM, PSP, GNR, Bombeiros, 

Hospitais e Centros de Saúde, sendo que todas estas entidades cooperam entre si tendo em 

vista uma ação eficaz no auxílio a vítimas de doença súbita e trauma. Como referido 

anteriormente, este sistema é ativado através do número europeu de Emergência, o 112 [3]. 

A ação do SIEM pode ser dividida em várias fases, tendo como base a Estrela da Vida (ver figura 

12 nos anexos), nomeadamente a fase de Deteção, em que alguém se apercebe da existência 

de uma ou mais vítimas de acidente ou doença súbita; a fase de Alerta, em que são contactados 

os serviços de emergência através do número europeu de emergência 112; a fase de Pré-

socorro, que engloba gestos simples que podem e devem ser feitos até à chegada do socorro; a 

fase de Socorro, que corresponde aos cuidados de emergência iniciais efetuados no local tendo 

em vista a estabilização das vítimas; a fase de Transporte, assistido por uma tripulação, 

ambulância e carga com características adequadas de forma a garantir a continuação dos 

cuidados necessários e, por fim, a fase de Tratamento na Unidade de Saúde, que corresponde 

ao tratamento no serviço de saúde mais adequado ao estado clínico da vítima [3]. 

Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU)  

Os CODU são centros de Emergência Médica, responsáveis por atender as chamadas 

provenientes do número de emergência (112), e proceder à triagem e avaliação dos pedidos de 

socorro, no menor tempo possível e obedecendo ao fluxograma protocolado pelo INEM, através 

do uso de um programa informático, de forma a determinar e atribuir os recursos a ativar para 

o auxílio adequado das vítimas [3][4]. 

Em Portugal existem atualmente 4 CODUs em funcionamento: Norte (Porto), Centro (Coimbra), 

Lisboa e Vale do Tejo/Alentejo (Lisboa) e Algarve (Faro), sendo que, neste último, faz-se apenas 

o acionamento de meios. Os centros funcionam em conjunto, pelo que as chamadas são 

encaminhadas para qualquer um dos que possuem esta função, independentemente da 

localização da ocorrência. Assim, uma ocorrência em Lisboa pode ser atendida no CODU Norte, 

por exemplo [3][4]. 

Nos CODU trabalham, 24h por dia, equipas de profissionais qualificados, nomeadamente 

médicos e técnicos, que dispõem de equipamentos de telecomunicação e informática, para 

além de programas especializados de localização e mapas, de forma a poderem gerir da melhor 

forma os meios e recursos existentes para cada ocorrência [3][4]. 
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A ativação de meios é feita em concordância com a triagem e avaliação feitas. Esta triagem é 

feita através do programa informático TETRICOSY® (TElephonic TRIage and COunseling SYstem), 

que consiste num sistema de triagem telefónica, que tem por base algoritmos de decisão que 

ajudam a diminuir a aleatoriedade e, consequentemente, o erro no tratamento das chamadas, 

com uma avaliação sistemática e criteriosa de todas as situações.  Consoante a avaliação feita 

nessa triagem, são posteriormente determinados os meios a usar nessa situação, que podem 

ser desde um simples aconselhamento até à ativação dos meios mais especializados, 

nomeadamente a VMER ou até um helicóptero, dependendo da gravidade e da proximidade e 

acessibilidade do local da ocorrência. 

CODU-MAR 

O Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar (CODU-Mar), fundado em 1989, funciona em 

cooperação com outras entidades, nomeadamente as Autoridades Marítimas Locais e os 

Centros Navais de Busca e Salvamento, de forma a prestar socorro em situações que ocorram a 

bordo de embarcações. Os profissionais que aqui exercem funções, têm a responsabilidade de 

gerir os cuidados, procedimentos e terapêutica a administrar à vítima, podendo ainda acionar a 

evacuação da mesma, organizar o acolhimento em terra e encaminhá-la para o hospital mais 

adequado. O facto de Portugal usufruir de uma extensão de costa considerável faz com que 

estes centros ganhem uma importância significativa. Nestes centros trabalha uma equipa de 

médicos, 24h por dia [2]. 

Centro de Informação Antivenenos (CIAV) 

O CIAV funciona através de consulta telefónica, prestando apoio tanto a profissionais de saúde 

como ao público em geral, através do fornecimento de informações sobre o diagnóstico e 

abordagem de casos de exposição a tóxicos tanto em pessoas como em animais. Para além disso, 

presta também informações toxicológicas sobre os mais variados produtos existentes, de 

proveniência e uso nos mais variados contextos (medicamentos, produtos domésticos e 

industriais, plantas, etc). Para usufruir deste serviço basta efetuar uma chamada telefónica para 

o seu número próprio, 808 250 143 [3]. 
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Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico (TIP) 

O TIP surgiu em 2011, tendo absorvido o pré-existente Subsistema de Transporte de Recém-

Nascidos de Alto Risco, que funcionava desde 1987 como parte integrante do INEM. Trata-se de 

um serviço dedicado ao transporte de recém-nascidos e doentes pediátricos em estado crítico 

entre Unidades de Saúde, sendo as ambulâncias tripuladas por um médico, um enfermeiro e um 

técnico de emergência pré-hospitalar (TEPH), e equipadas com o material adequado para a 

estabilização de doentes em idade pediátrica de forma a permitir o seu transporte para um 

hospital com capacidade para tratar adequadamente a vítima [3]. 

Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) 

O CAPIC foi criado em 2004, pelo INEM, sendo constituído por uma equipa de psicólogos clínicos, 

especializados em emergências psicológicas, intervenção psicológica em crise e em catástrofe. 

A ação destes profissionais visa atender as necessidades psicossociais tanto da população como 

dos profissionais do INEM, atuando em situações onde existem vítimas de ato sexual ou físico, 

situações de catástrofe ou comportamentos suicidas, entre outros [2]. 
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Meios do INEM 

Ambulâncias de Socorro (ver figura 1 nos anexos) 

As Ambulâncias de Socorro (AS) têm como missão assegurar a deslocação rápida de uma 

tripulação com formação em técnicas de emergência médica ao local da ocorrência, bem como 

o eventual transporte para a unidade de saúde mais adequada ao estado clínico da vítima. 

Estas ambulâncias têm como base Postos de Emergência Médica operados por entidades 

agentes de proteção civil e/ou por elementos do Sistema Integrado de Emergência Médica, 

sendo tripuladas por elementos pertencentes às respetivas entidades, com formação específica 

em técnicas de emergência médica pré-hospitalar, definida e certificada pelo INEM. Existem 

atualmente 332 Ambulâncias de Socorro em Portugal [2][5]. 

Motociclos de Emergência Médica (ver figura 2 nos anexos) 

São tripulados por um Técnico de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH) e transportam material 

adequado para Suporte Básico de Vida, permitindo ao TEPH adotar as medidas iniciais para 

estabilização da vítima, até que esta possa ser transportada, sendo que em determinadas 

situações pode não ser necessário a intervenção de mais meios. A grande vantagem deste meio 

reside na agilidade e rapidez, estando vocacionado para o trânsito citadino. 

Ambulâncias de Emergência Médica (ver figura 3 nos anexos) 

As Ambulâncias de Emergência Médica (AEM), anteriormente designadas como Ambulâncias de 

Suporte Básico de Vida (SBV), estão sediadas em bases do INEM, sendo tripuladas por dois 

Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH). Este meio tem como função o auxílio a doentes 

que precisem de estabilização e assistência durante o transporte para uma Unidade de Saúde. 

Existem atualmente 56 Ambulâncias de Emergência Médica em Portugal [2][5]. 

Ambulâncias SIV (ver figura 4 nos anexos) 

As Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) têm capacidade de prestar cuidados mais 

diferenciados que as AEM. Para isso, possuem, para além de todo o material das ambulâncias 

AEM, um monitor-desfibrilhador, material para garantir acesso venoso e diversos fármacos, 

sendo tripuladas por um TEPH e um enfermeiro. O equipamento permite ainda a transmissão 

de eletrocardiograma e sinais vitais para os CODU, onde estão presentes médicos que podem 

auxiliar e supervisionam a ação deste meio [2][3]. 

Existem atualmente 39 Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida em Portugal [2][3]. 

 



 

7 
 

Viatura Médica de Emergência e Reanimação (ver figura 5 nos anexos) 

Trata-se de um veículo cuja ativação ocorre em casos onde é preciso um auxílio mais 

diferenciado. Consiste num veículo ligeiro, sediado em bases hospitalares, e tem como principal 

missão o transporte rápido de uma equipa médica ao local de ocorrência, de forma a garantir a 

prestação de cuidados o mais rapidamente possível. É tripulada por um médico e um enfermeiro 

que dispõem de equipamento de Suporte Avançado de Vida. Atualmente, existem 44 VMER 

espalhadas pelo país, sendo que a área metropolitana do Porto dispõe de 4, situadas no Hospital 

Geral de Santo António, Hospital de São João, Hospital Pedro Hispano e Hospital de Gaia [2][3]. 

Helicópteros de Emergência Médica (ver figura 6 nos anexos) 

Este meio é usado para o transporte de doentes em estado grave, podendo este transporte 

realizar-se entre unidades de saúde ou entre o local de ocorrência e a unidade de saúde. Para 

isso, estão equipados com material de Suporte Avançado de Vida, sendo tripulados por um 

médico, um enfermeiro e dois pilotos. Existem atualmente 4 helicópteros na frota do INEM, 

sendo as suas bases em Macedo de Cavaleiros, Santa Comba Dão, Évora e Loulé [5]. 

UMIPE (ver figura 7 nos anexos) 

A Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE) atua em situações de 

emergências psicológicas, acidentes de viação, abuso/violação física ou sexual, ocorrências que 

envolvam crianças, tendo em vista o apoio adequado das vítimas [3]. 

Viatura de Intervenção em Catástrofe (ver figura 8 nos anexos) 

Em contextos com múltiplas vítimas ou de catástrofe natural pode ser ativada a Viatura de 

Intervenção em Catástrofe (VIC), cujo conteúdo é composto por variado material de SAV, 

permitindo a montagem de um Posto Médico Avançado (PMA), capaz de prestar assistência a 8 

vítimas [2]. 

Hospital de Campanha (ver figura 9 nos anexos) 

Um Hospital de Campanha é uma estrutura móvel, transportável num contentor, constituída 

por 17 tendas insufláveis, com equipamento que lhes confere a capacidade de ter algumas das 

principais valências de um hospital normal, nomeadamente bloco operatório, enfermarias, 

laboratório ou sala de reanimação. Esta infraestrutura é ativada em casos de acidentes com 

múltiplas vítimas, catástrofe ou calamidade natural ou técnica, e ataques terroristas, sendo 

capaz de prestar auxílio a 60 vítimas [2]. 

 

 



 

8 
 

Cadeia de sobrevivência (ver figura 10 nos anexos) 

A cadeia de sobrevivência consiste numa sequência de atitudes que têm em vista o salvamento 

de uma vítima de paragem cardiorrespiratória. É composta por quatro elos que se articulam 

entre si de forma a estabelecer uma cadeia de atitudes. Todos os elos têm a mesma força e são 

igualmente importantes. Os quatro elos são: Acesso precoce ao Sistema Integrado de 

Emergência Médica – 112, Início precoce de Suporte Básico de Vida (SBV), Desfibrilhação 

precoce, e Suporte Avançado de Vida (SAV) precoce [3]. 

O primeiro elo, referente ao acesso precoce, está relacionado com o facto de que cada minuto 

sem se chamar o socorro reduz a possibilidade de sobrevivência da vítima. Assim, para o correto 

funcionamento deste elo, é importante que quem presencia uma determinada ocorrência tenha 

a capacidade de reconhecer a gravidade da situação e ativar o mais rapidamente possível o 

sistema, ligando para o 112 e dando as informações necessárias (o quê, onde, como e quem) [3]. 

O segundo elo é o de Suporte Básico de Vida (SBV) precoce, sendo que o início imediato de 

manobras de SBV no local onde ocorreu a situação, é fundamental para que a vítima em perigo 

de vida tenha uma maior hipótese de sobrevivência. Para que isto seja possível é necessário que 

a pessoa que presencia a ocorrência tenha a capacidade de iniciar o SBV. Estas manobras vão 

permitir ganhar tempo até à chegada de socorro mais diferenciado e capaz de instituir manobras 

de SAV, uma vez que mantêm alguma circulação e ventilação na vítima [3]. 

Outro elo é o da Desfibrilhação Precoce, que consiste na aplicação de um choque elétrico, 

externamente, ao nível do tórax da vítima, de forma a que a passagem de corrente elétrica pelo 

coração pare a atividade caótica que este apresenta. A importância deste procedimento tem a 

ver com o facto de a maioria das PCR no adulto ocorrerem devido a uma perturbação do ritmo 

cardíaco, nomeadamente Fibrilhação Ventricular (FV), que se caracteriza por uma atividade 

elétrica caótica de todo o coração, não havendo contração do músculo cardíaco e, 

consequentemente, bombeamento de sangue para o organismo. Convém também referir que 

o fator tempo tem um papel importante a desempenhar nestas situações, visto que a 

desfibrilhação aplicada no 1º minuto em que se instala FV pode ter uma taxa de sucesso de 

quase 100%, no entanto, ao fim de 8-10 minutos a probabilidade de sucesso é quase nula [3]. 

Por fim, há ainda o elo de Suporte Avançado de Vida (SAV) precoce, que permite, através da 

entubação endotraqueal e da administração de fármacos, uma ventilação e uma circulação mais 

eficaz. Idealmente, este procedimento deve ser iniciado em fase pré-hospitalar e continuado no 

hospital, permitindo a estabilização das vítimas recuperadas de PCR. Para além disso, integram 

também este elo os cuidados pós-reanimação, que têm o objetivo de preservar as funções 

cerebral e cardíaca [3]. 



 

9 
 

Triagem de Manchester 

A Triagem de Manchester consiste num método de categorização de doentes emergentes, 

baseada na identificação de problemas, que permite estabelecer uma prioridade relativa ao 

tempo de espera pelo atendimento de um determinado doente. Neste sistema, consoante a 

avaliação feita através deste método de triagem, é atribuída aos doentes uma pulseira com a 

cor correspondente à prioridade estabelecida (ver Figura 11 nos anexos), sendo depois o doente 

atendido com a rapidez e os recursos adequados. A avaliação feita tem por base perguntas e 

observações, com critérios clínicos certificados internacionalmente, que constituem um 

fluxograma de decisão bem estabelecido [6].  

Este método é utilizado em praticamente todos os serviços de urgência em Portugal, tendo 

também um papel importante em situações de múltiplas vítimas no contexto pré-hospitalar. 

Vias Verdes Pré-Hospitalares 

As Vias Verdes consistem em planos de intervenção estratégicos, que visam situações de 

patologias nas quais o tempo de intervenção desempenha um papel essencial no prognóstico e 

mortalidade, tendo por isso o objetivo de agilizar o acesso deste tipo de doentes aos cuidados e 

serviços de saúde mais adequados a lidar com a sua situação clínica. Estes planos de intervenção 

englobam as fases pré, intra e inter-hospitalares do socorro aos doentes, tendo um impacto 

importante no tempo decorrido entre o início dos sintomas e a prestação de cuidados 

adequados [2].  

Existem 4 Vias Verdes, nomeadamente a Via Verde de Acidente Vascular Cerebral (AVC), a Via 

Verde Coronária, a Via Verde do Trauma e a Via Verde de Sépsis, sendo que as duas primeiras 

são as que registam um maior número de ativações [2]. 
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Métodos/Resultados 

De forma a cumprir os objetivos estabelecidos, foram realizadas 63 horas de estágio 

observacional, divididas por 11 turnos com duração entre 3 e 6 horas, realizados entre 

02/12/2019 e 19/12/2019, que incluíram o acompanhamento de variados meios do INEM, 

nomeadamente AEM, SIV, VMER e CODU. No total, foram realizadas 3 horas no CODU Norte, 12 

horas na AEM (Ambulância de Emergência Médica), 12 horas na Ambulância SIV (Suporte 

Imediato de Vida) e 36 horas na VMER (Viatura Médico de Emergência e Ressuscitação). 

 

Saídas 

Dia 2/12/2019 (SBV) – 3 saídas 

Saída 1 

Ativação 14h38 

Chegada 14h49 

Local Rua S. Sebastião, Sé. 

Descrição Homem de 88 anos com dor torácica 

Antecedentes Epilepsia, Pacemaker 

Sinais Vitais FR: 20 cpm; FC: 87 bpm; TA: 130/70; Pele: N; Pupilas: N; Glicose: 160; 

SaO2: 91%; Taxilar: 37.5ºC 

Resumo Vítima acamada com febre desde a manhã do próprio dia (Fez Paracetamol 

às 11h), refere dor torácica e tremores, bem como urina mais concentrada 

que o normal. 

O doente foi transportado para o SU do HGSA. 

 

Saída 2  

Ativação 16h06 

Chegada 16h10 

Local Rua Sousa Pinto, Paranhos. 

Descrição Homem de 49 anos com ideação suicida. 

Antecedentes Depressão. 
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Sinais Vitais FR: 16cpm; FC: 106 bpm; TA: 14/80; Pele: N; Pupilas: N; Glicose: 146; 

SaO2: 98%. 

Resumo À nossa chegada estava também a PSP no local. Os familiares disseram que 

o utente tinha um x-acto no carro e dizia que se ia suicidar. O indivíduo 

tinha hálito etílico. Foi transportado para o SU do HSJ, acompanhado 

também pelas forças de segurança. 

 

Saída 3  

Ativação 18h27 

Chegada 18h31 

Local Rua Taipas, São Nicolau 

Descrição Homem de 74 anos com Dispneia e Tosse. 

Antecedentes Nada de relevo 

Sinais Vitais FR: 30cpm; FC: 139bpm; TA: 135/76; Pele: N; Pupilas: N; Glicose: 136; 

SaO2: 91%; Taxilar: 37.3ºC 

Resumo À nossa chegada já se encontrava no local a VMER de Sto. António. O 

doente apresentava dispneia e tosse.  

Foi transportado para o SU do HGSA e acompanhado pela VMER. 

 

 

03/12/2019 (VMER) – 2 saídas 

Saída 1  

Ativação 14h55 

Chegada 15h02 

Local Rua da Constituição 

Descrição Homem de 83 anos com suspeita de Paragem Cardiorrespiratória (PCR). 

Antecedentes Pacemaker, Demência. 

Sinais Vitais Escala de Glasgow: 14; FR: 18; FC: 60; TA: 111/80; Pele: pálida e suada; 

Pupilas: N; Glicose: 122; SaO2: 98%. 

Resumo Homem de 83 anos com episódio de síncope pós-prandial, que durou 20 

minutos. À nossa chegada, encontrava-se já consciente, deitado no chão. 
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Foi feito ECG e abordagem ABCDE, sendo que mostrava alterações 

relevantes apenas no parâmetro D, com alguma confusão, mas 

progressivamente mais coerente.  

O doente foi encaminhado para o SU sem acompanhamento por parte da 

VMER. 

 

Saída 2  

Ativação 18h00 

Chegada 18h06 

Local Rua Parque da República 

Descrição Homem de 93 anos com alteração do estado de consciência 

Antecedentes Totalmente dependente para as AVD, HTA, Dislipidémia, AVC com 

hemiparesia esquerda. 

Sinais Vitais Escala de Glasgow: 8; FR: 17; FC: 80; TA: 130/55; Pele: Normal; Pupilas: 

Normal; Glicose: 122; SaO2: 98%. 

Resumo  Foi feita abordagem ABCDE: A-patente, B- com crepitações em ambos os 

hemitorax, C- HD estável, D- Acomado, E- T: 35,5ºC.  

Foi transportado na ambulância para o HGSA, acompanhado pela VMER. 

 

 

04/12/2020 (VMER) – 3 saídas 

Saída 1  

Ativação 17h00 

Chegada 17h12 

Local Rua Padre Américo, Ramalde 

Descrição Homem de 84 anos com hemorragia a partir de FAV 

Antecedentes Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Doença Renal Crónica e Doença 

Arterial Periférica. 

Sinais Vitais FC: 76; TA: 185/94; SaO2: 98%; Glicose: 89. 

Resumo ABCDE: A-patente, B-normal, C- HD estável, Fenómeno de Raynaud 

marcado, D-sem alterações. 
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Homem de 84 anos com hemorragia a partir da FAV desde as 16h30, sendo 

que tinha feito hemodiálise na manhã do próprio dia. Sem outros sintomas.  

Foi feito controlo da hemorragia e o doente foi transportado para o SU do 

HGSA, sem acompanhamento por parte da VMER. 

 

Saída 2  

Ativação 15h36 

Chegada 15h41 

Local Rua Paulo Gomes, Lordelo do Ouro 

Descrição Homem de 65 anos com Dispneia súbita. 

Antecedentes Tuberculose pulmonar crónica e consumo de substâncias ilícitas. 

Sinais Vitais Pele e pupilas: sem alterações; SaO2: 96%. 

Resumo Homem de 65 anos com dispneia súbita após abordagem policial que o 

tinha encontrado a consumir substâncias ilícitas. ABCDE sem alterações. 

Após as autoridades policiais abandonarem o local os sintomas 

melhoraram significativamente e a vítima normalizou.  

Recusou transporte para o hospital. 

 

Saída 3  

Ativação 18h30 

Chegada 18h52 

Local Rua Facho, Vila Chã 

Descrição Homem de 64 anos com suspeita de PCR 

Antecedentes Neoplasia maligna da bexiga metastizada. 

Sinais Vitais Não avaliados. 

Resumo À nossa chegada o doente aparentava estar morto há vários dias, com 

sinais de rigidez cadavérica, sendo que a vítima não era vista há vários dias, 

tendo sido encontrado por uma vizinha, caído no chão de casa. À nossa 

chegada encontrava-se no local uma viatura SIV, sendo que a tripulação da 

SIV não aplicou manobras. 
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Dia 05/12/2020 (SBV) – 2 saídas 

Saída 1  

Ativação 17h07 

Chegada 17h12 

Local Heliporto, Massarelos. 

Descrição Helitransporte de vítima de trauma com afetação da região lombar. 

Antecedentes Diabetes e Hipertensão arterial. 

Sinais Vitais Não avaliados. 

Resumo Transporte de doente helitransportado com afetação lombar causada por 

acidente de trator com projeção. Refere recuperação de sensibilidade e 

mobilidade dos membros. Lesões medulares ao nível de L3, L4 e L5.  

Foi transportado para o SU do HGSA. 

 

Saída 2  

Ativação 19h17 

Chegada 19h27 

Local Rua Domingos Machado, Porto 

Descrição Mulher de 84 anos com alteração do estado de consciência, anúria, 

dispneia e prostração. 

Antecedentes Hipertensão Arterial, Doença Psiquiátrica e Demência 

Sinais Vitais FR: 30cpm; FC: Entre 146 e 40bpm; TA: 60/30; Pele: pálida e suada; 

Pupilas: não avaliadas; Glicose: 158; SaO2: 94% (após administração de 

O2 via cânula nasal); Taxilar: 35.8ºC 

Resumo Doente reactiva à dor, com quadro alucinatória há 2 dias, anúria e 

obstipação. Foi pedido SAV devido aos sinais e avaliação. Após avaliação 

médica pela VMER de Pedro Hispano foi decidido que a doente ficaria no 

local visto tratar-se de uma situação terminal irreversível, com 

administração de morfina quando necessário por parte da enfermeira da 

casa de saúde. 
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09/12/2019 (SIV) – 3 saídas 

Saída 1  

Ativação 14h35 

Chegada 14h45 

Local São Cosme, Gondomar. 

Descrição Homem de 65 anos com TCE após queda de telhado. 

Antecedentes Hipertensão Arterial e AVC prévio. 

Sinais Vitais RTS: 12; MGAP: 18. 

Resumo Bombeiros no local. VMER de S. João acionada, chegou 5 minutos depois. 

Ferida penetrante com hematoma no crânio (frontal até parietal) com 

cerca de 7 cm. Ferida penetrante no membro superior esquerdo. Suspeita 

de fratura no tórax anterior esquerdo. Dor na raiz lombar e tórax posterior. 

Procedimentos – acesso venoso periférico, colar cervical, plano duro, 

limpeza/desinfeção/proteção da ferida.  

O doente foi encaminhado para o SU do HGSA e acompanhado pela VMER 

de São João. 

 

Saída 2  

Ativação 16h15 

Chegada 16h19 

Local Intermarché de Gondomar 

Descrição Homem de 65 anos com dispneia e hemoptises. 

Antecedentes Tuberculose Pulmonar crónica, Cardiopatia, BiPAP, O2. 

Sinais Vitais Taxial: 37ºC; SaO2: 90% (97% com O2). 

Resumo Pelo risco de infeção, a enfermeira da SIV tomou a decisão de apenas ela 

ter contacto com o doente. A vítima realiza oxigenoterapia sendo que a 

garrafa de O2 esgotou-se enquanto estava no hipermercado, o que levou 

a que se desenvolvessem os sintomas descritos. 

O doente foi transportado para o SU do HSJ na viatura dos Bombeiros, 

acompanhado pela enfermeira. 
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Saída 3  

Ativação 19h14 

Chegada 19h23 

Local Estação de Metro de Campanhã, Porto. 

Descrição Homem de 20 anos, tentativa de suicídio por asfixia. 

Antecedentes Consumo de drogas ilícitas 

Sinais Vitais SaO2: 98%. Restantes parâmetros não avaliados. 

Resumo Indivíduo de 20 anos tinha tentado suicidar-se por asfixia com cordão de 

sapatilha. À chegada encontrava-se no chão, responsivo aos estímulos, 

mas com alguma confusão. Ao pé da vítima estavam dois transeuntes que 

lhe tinham removido o cordão do pescoço com um x-acto.  

Foi transportado para o SU do HSJ.  

 

 

10/12/2020 (SIV) – 1 saída 

Saída 1  

Ativação 17h02 

Chegada 17h10 

Local Auto estrada, junto ao acesso a Gondomar. 

Descrição Rendez-vous com ambulância dos bombeiros. Criança de 8 anos com 

episódio de convulsão na escola. 

Antecedentes Nenhum de relevo. 

Sinais Vitais Taxilar: 39ºC. Restantes parâmetros não avaliados. 

Resumo Criança de 8 anos teve episódio de crise convulsiva generalizada tónico-

clónica, na escola, associada a queda de cadeira e TCE ligeiro, com 

recuperação do estado de consciência. Ferida incisa frontal. Fez 

Paracetamol 300mg na escola pelas 16h45, pós-crise. Procedimentos: 

acesso venoso periférico. Foi transportado na ambulância dos bombeiros, 

acompanhado pelo enfermeiro, para a Urgência Pediátrica do HSJ. 
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16/12/2020 (VMER) – 2 saídas 

Saída 1 

Ativação 17h53 

Chegada 18h00 

Local Rua de Cedofeita 

Descrição Mulher de 68 anos com alteração do estado de consciência 

Antecedentes Doença Parkinson, PEG, Disforia 

Sinais Vitais FC: 121bpm, TA: 111/79, SaO2: 96% 

Resumo Mulher de 68 anos com dificuldade respiratória desde ontem, hoje mais 

marcada. A- VA patente; B- Polipneica, com uso de músculos acessórios. 

AP com sibilos no hemitórax direito e redução do murmúrio vesicular na 

base; C- HD estável. Taquicardia sinusal; D- Prostrada, sem alterações de 

novo; E- T:39,4ºC. Foi assumido um quadro de Infeção respiratória.  

A doente não foi transportada para o hospital por ter sido recusado o 

transporte. 

 

Saída 2  

Ativação 18h46 

Chegada 19h00 

Local Lordelo do Ouro 

Descrição Mulher de 93 anos com alteração do estado de consciência. 

Antecedentes Pacemaker, demência, totalmente dependente para as AVDs. 

Sinais Vitais Escala de Glasgow: 15; FR: 16cpm; FC: 90; TA: 111/82; Pele: pálida; 

Pupilas: Normal; SaO2: 96%; ECG: Ritmo sinusal. 

Resumo Mulher de 93 anos com alteração do estado de consciência, muito 

prostrada e com recusa alimentar. A- VA patente; B- Eupneica, sem SDR. 

AP com murmúrio vesicular presente e simétrico; C- HD estável. 

Extremidades frias; D- Prostrada.  

Foram colocadas as hipóteses diagnósticas de Infeção respiratória e ITU, e 

fez-se o transporte da doente para o SU do HGSA. 
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17/12/2019 (VMER) – 4 saídas 

Saída 1  

Ativação 14h57 

Chegada 15h05 

Local Avenida Brasil, Porto 

Descrição Homem de 90 anos com Dispneia e alteração do estado de consciência. 

Antecedentes Cardiopatia isquémica, Fibrilhação Auricular, Insuficiência Cardíaca, 

Síndrome Mielodisplásico. 

Sinais Vitais Escala de Glasgow: 14; TA: 197/80 (170/70 passado 20 minutos); Pele: 

pálida; Pupilas: Normal; ECG: FA; SaO2: 80% (88% após 20 minutos); 

Glicose: 149. 

Resumo A: VA patente; B: Polipneico, SaO2: 80% c/ O2 10L/min. AP- murmúrio 

vesicular presente e simétrico com sibilância dispersa; C: TA: 170/70, c/ 

ritmo FA com resposta ventricular controlada. ECG 12 derivações sem 

sinais de isquemia aguda. Pálido; D: Glasgow 14; E- Apirético. Foi feito 

oxigénio (10L) e acesso venoso. Fármacos administrados: Hidrocortisona 

EV 200mg (15h20), Mofina EV 2mg (15h25), Combivent Neb (15h15), 

Ondasertron EV 4mg (15h30).  

Foi assumido um quadro de Insuficiência Cardíaca descompensada e o 

doente foi transportado para o SU do HGSA acompanhado pela VMER. 

 

Saída 2  

Ativação 17h05 

Chegada 17h12 

Local Rua Júlio Dinis, Porto 

Descrição Mulher de 50 anos com alteração do estado de consciência. 

Antecedentes Patologia Osteoarticular, Enxaqueca, Ansiedade. 

Sinais Vitais Escala de Glasgow: 15; TA: 116/72; Pele: N; Pupilas: N; ECG: ritmo 

sinusal; SaO2: 98%. 

Resumo Mulher de 50 anos com alteração do estado de consciência. ABCDE normal. 

Tratava-se de uma mulher com hábitos etílicos, que tinha consumido há 

pouco tempo, e em cujas crises deste tipo, segundo o marido, eram 
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frequentes, pelo que se fez o diagnóstico de etilismo agudo.  

Não se procedeu ao transporte da doente uma vez que o marido recusou. 

 

Saída 3  

Ativação 19h16 

Chegada 19h25 

Local Bonfim, Porto. 

Descrição Mulher de 69 anos com suspeita de PCR. 

Antecedentes Esquizofrenia. 

Sinais Vitais ECG: atividade elétrica sem pulso. 

Resumo À nossa chegada a vítima estava em PCR com atividade elétrica sem pulso. 

No total, administrados 2 mg de adrenalina, com RCE após cerca de 20 

minutos de SAV. Procedimentos: desobstrução da via aérea, O2 15L/min, 

ventilação, Entubação Endotraqueal, acesso venoso, compressão cardíaca 

externa. ECG 12 derivações pós PCR sem sinais aparentes de isquemia 

aguda. Durante o transporte, PCR em atividade elétrica sem pulso, c/ 

recuperação após 1 ciclo. Diagnóstico de PCR em cerca de 10 min de SBV + 

25 min de SAV.  

Após estabilização, a doente foi levada para o SU do HSJ e acompanhada 

pela VMER. 

 

Saída 4  

Ativação 20h54 

Chegada 21h10 

Local São Cosme 

Descrição Homem de 87 anos com Síndrome de Dificuldade Respiratória 

Antecedentes Deterioração cognitiva, HTA, dependência total para as AVDs. 

Sinais Vitais Escala de Glasgow: 13; FC: 53bpm; TA: 116/54; Pele: Normal; Pupilas: 

Normal; ECG: Ritmo Sinusal; SaO2: 96%. 

Resumo Homem de 87 anos com tosse e secreções abundantes de difícil 

mobilização. A-VA patente; B- sat. O2 a 94% aa, c/ tosse produtiva, muitas 

secreções. Efetuada aspiração com exteriorização de secreções brônquicas 
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espessas e amareladas. AP com roncos dispersos; C- HD estável; D- sem 

alterações; E- apirético. 

O doente foi transportado para o SU do HGSA sem acompanhamento por 

parte da VMER. 

 

18/12/2020 (VMER) – 2 saídas 

Saída 1  

Ativação 16h20 

Chegada 16h27 

Local Aldoar, Porto. 

Descrição Mulher de 84 anos com alteração do estado de consciência. 

Antecedentes Hipertensão Arterial, Patologia Osteoarticular. 

Sinais Vitais Escala de Glasgow: 15; FR: 16; FC: 67; TA: 130/65; Pele: Normal; Pupilas: 

Normal; ECG: Ritmo sinusal; SaO2: 98%; Glicose: 125. 

Resumo À nossa chegada, doente consciente e colaborante, verborreica. Tinha tido 

perda de consciência com recuperação espontânea. ABCDE normal, ECG 

12 derivações normal.  

Foi transportada para o SU do HGSA sem acompanhamento da VMER. 

 

Saída 2  

Ativação 18h10 

Chegada 18h20 

Local Ramalde, Porto. 

Descrição Homem de 84 anos com alteração do estado de consciência. 

Antecedentes Hemodiálise 3 vezes por semana. 

Sinais Vitais Escala de Glasgow: 15; FR: 16; FC: 70; TA: 127/56 Pele: suada; Pupilas: N; 

ECG: ritmo sinusal; SaO2: 97%. 

Resumo Lipotímia associada a náuseas a vómitos, após sessão de hemodiálise. Foi 

feito acesso venoso e administrado Ondansertron EV 6 mg.  

O doente foi transportado para o SU do HGSA, sem acompanhamento da 

VMER. 
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19/12/2020 (VMER) – 2 saídas 

Saída 1  

Ativação 18h00 

Chegada 18h25 

Local Grijó, Vila Nova de Gaia. 

Descrição Homem de 65 anos com suspeita de PCR. 

Antecedentes Neoplasia da bexiga em estadio avançado. 

Sinais Vitais Ausentes. 

Resumo À nossa chegada encontrava-se no local a equipa de uma ambulância dos 

bombeiros, que estava a fazer suporte básico de vida há cerca de 30 

minutos sem qualquer tipo de evolução no estado do doente, pelo que a 

médica da VMER decidiu parar com o procedimento e, após registo de ECG 

sem atividade elétrica, foi verificado o óbito. 

 

Saída 2  

Ativação 18h50 

Chegada 19h20 

Local Gondomar 

Descrição Mulher de 64 anos com suspeita de PCR. 

Antecedentes Histórico de consumo de substâncias ilícitas e de bebidas alcoólicas, 

sendo que estaria há cerca de 1 ano sem consumir nada, segundo 

informou a vizinha. 

Sinais Vitais Ausentes. 

Resumo Ambulância dos bombeiros e uma ambulância SIV no local, sendo que, à 

nossa chegada, a equipa da Ambulância SIV estava a fazer SBV há cerca de 

30 minutos sem qualquer tipo de resposta pelo que a médica da VMER 

tomou a decisão de parar as manobras e, após registo de ausência de 

atividade elétrica no ECG, verificar o óbito. 
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Discussão 

A realização do estágio observacional permitiu a oportunidade de acompanhar um total de 24 

saídas, 15 delas com a VMER, sendo que as causas mais frequentes de ativação foram suspeita 

de PCR e alteração do estado de consciência (ver Tabela I nos anexos). Em relação ao número 

de ativações por turno, este foi semelhante em todos os meios. Já o tempo médio de chegada 

ao local variou significativamente entre meios, sendo que a VMER demorou em média mais 5 

minutos do que os restantes meios. No entanto, tendo em conta que o número de saídas foi 

reduzido, e algumas delas foram para locais bastante distantes da base, nomeadamente a saída 

3 de dia 04/12/2019 e as duas saídas de dia 19/12/2019, este dado, por si só, não leva a nenhum 

tipo de conclusão. Um dado mais pertinente é o tempo médio de chegada de todos os meios, 

que se situa por volta dos 10 min, o que está dentro do tempo de chegada esperado e desejável, 

e demonstra que o auxílio chega às vítimas de maneira relativamente rápida e em tempo útil, 

após ser dado o alerta (ver Tabela II nos anexos). Em relação às características demográficas das 

vítimas, cerca de 70% das vítimas eram homens, tendo estes, em média, uma idade média mais 

jovem do que as vítimas do sexo feminino (ver Tabela III nos anexos). 

O facto de o estágio observacional proporcionar o contacto com variados meios do INEM, 

nomeadamente VMER, SIV e SBV, bem como um turno no CODU, permitiu verificar o 

funcionamento e organização desta entidade, com uma visão ampla dos vários componentes 

que fazem parte do processo que tem como objetivo garantir o socorro a vítimas que necessitem 

de cuidados emergentes em contexto pré-hospitalar. 

Ao longo dos diversos contactos foi possível perceber a evolução da organização e 

funcionamento do INEM ao longo dos anos, que incluiu marcos como a criação do primeiro 

CODU em 1987, da primeira VMER em 1989, ou o aparecimento das Ambulâncias SIV em 2007. 

Esse facto é ilustrado na rapidez e agilização dos meios, cujo tempo de demora entre a ativação 

e a chegada foi sempre reduzido e dentro dos parâmetros esperados de um serviço capaz e 

competente a alcançar os objetivos a que se propõe. Para além disso, foi possível evidenciar 

também o facto de haver uma hierarquia de meios, baseada na sua diferenciação, que tem em 

vista fornecer os cuidados adequados aos diferentes casos com diferentes graus de gravidade. 

Outra evidência da evolução do INEM foi a informatização do sistema, através de programas 

informáticos criados e usados de forma a acelerar o processo e diminuir as perdas de tempo 

desnecessárias no socorro a vítimas que dele precisem, através do uso de fluxogramas 

estabelecidos e usados de forma rápida e competente pelos profissionais.  
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O facto de o funcionamento e organização do INEM se terem otimizado ao longo do tempo não 

impede que haja áreas em que este serviço possa ser ainda mais otimizado, sendo que um dos 

objetivos durante este estágio incidiu em observar e analisar situações em contexto prático de 

forma a tentar encontrar soluções para que o serviço pudesse funcionar de forma ainda melhor. 

O primeiro fator que carece de melhoria tem a ver com o Fluxograma utilizado para fazer a 

triagem das chamadas recebidas pelo INEM. Atualmente é usado o programa informático 

Tetricosy® (TElephonic TRIage and COunseling SYstem) para a triagem telefónica, adotado em 

2012, que permitiu a implementação de algoritmos de apoio à decisão de forma a otimizar o 

tempo e a eficiência de resposta às situações. No entanto, apesar do avanço que a adoção deste 

sistema representou, há a necessidade e a possibilidade de este ser melhorado. A experiência 

fornecida nos diferentes meios do INEM e especialmente no CODU Norte, demonstrou uma 

grande quantidade de chamadas onde o envolvimento do INEM era injustificado, quer por a 

gravidade dos casos não necessitar de mais cuidados, quer pelo facto de a situação não se 

enquadrar no campo de ação da instituição, sendo que a estimativa é de que 70% das chamadas 

sejam falsas. Esta enorme quantidade de chamadas falsas causa dano à eficiência e qualidade 

do serviço, pelo que se torna importante que a triagem seja tão otimizada quanto possível. Em 

relação às saídas experienciadas nos diferentes meios do INEM, verificou-se que o acionamento 

de determinados meios nem sempre era necessário, especialmente no caso da VMER, que foi 

variadas vezes acionada para contextos onde na verdade não era necessário este tipo de meio. 

Os casos onde a expetativa e a realidade mais se diferenciaram foram nas chamadas por suspeita 

de PCR, sendo que dos 5 casos relatados, em apenas um deles se verificou que a vítima sofria 

efetivamente de paragem cardiorrespiratória. Para além disso, houveram outras situações em 

que a avaliação feita pela triagem não correspondia à realidade, sendo que, no contexto de 

CODU, foram observadas várias situações em que a avaliação obtida através do programa 

Tetricosy® resultava no acionamento de uma resposta em praticamente todos os casos, sendo 

que os próprios técnicos presentes relatavam a noção de que um elevado número de chamadas 

não necessitava de intervenção por parte do INEM. Assim sendo, verifica-se a necessidade de 

melhorar o fluxograma de triagem, ou adotar outro programa que se mostre mais eficiente, de 

forma a minimizar este problema. 

Outro dos fatores importantes a avaliar prende-se com a formação e qualificação dos Técnicos 

de Emergência Pré-Hospitalar. Estes têm de ter cumprido a escolaridade obrigatória até ao 12º 

ano e cumprido o programa de formação de 900 horas para serem qualificados pelo INEM para 

exercerem as suas funções. No entanto, as competências destes técnicos mostravam-se por 

vezes algo limitadas, sendo que em situações um pouco mais diferenciadas era frequente que 
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se vissem obrigados a pedir o acionamento de um meio mais diferenciado. Tendo em conta que 

não é logisticamente possível que os meios mais diferenciados do INEM cubram de forma 

eficiente a totalidade do território nacional, e o meio do INEM que existe em maior número e 

cobre mais território, tripulado por profissionais da instituição, são as Ambulâncias de 

Emergência Médica tripuladas pelos TEPH [6], importa rever a formação fornecida a estes 

profissionais, de forma a que se tornem mais capazes e qualificados a prestar um socorro mais 

diferenciado, o que ajuda a garantir que um maior número de pessoas tem acesso a cuidados 

adequados em tempo útil. 

Outra questão a ter em conta e que carece de melhoramento tem a ver com o ruído presente 

na sala em que funciona o CODU Norte. Durante o turno observado foi verificada a presença de 

um nível de ruído que era objetivamente prejudicial ao trabalho dos profissionais que se 

encontravam naquele espaço, uma vez que dificultava a auscultação das chamadas e tornava o 

ambiente mais caótico do que o desejável. De forma a combater este problema, deverá ser 

instituída maior separação sonora entre os postos de trabalho de forma a diminuir a 

interferência sonora entre os profissionais e a permitir que o processamento de chamadas se 

dê de forma mais efetiva. 

Por fim, existe ainda a questão da coordenação com os meios das forças de segurança. Em casos 

onde ocorre o óbito, verifica-se uma necessidade de coordenação entre os meios do INEM e os 

meios das forças de segurança devido às questões burocráticas envolvidas nestas situações. No 

entanto, como se observou nas duas saídas de dia 19/12/2019, por vezes este contacto não é 

tão agilizado como devia. Em ambos os casos, a equipa da VMER teve um período de espera 

bastante alargado pela chegada das forças de segurança, sendo que, no primeiro caso, este 

levou a que a equipa se encontrasse a uma distância significativamente maior quando foi 

acionada para outra ocorrência, em relação ao que estaria normalmente caso estivesse na sua 

base. Na segunda saída desse dia, em que se voltou a verificar a ocorrência de um óbito, a equipa 

da VMER teve um período de espera de cerca de 1h30, em que esteve retida no local pela 

necessidade de aguardar a chegada das forças de segurança. Esta situação pode levar a um custo 

de oportunidade demasiado elevado, visto que leva à retenção de meios em situações que não 

se justificam. Assim sendo, é importante trabalhar e encontrar uma solução para que o 

deslocamento das forças de segurança ao local deste tipo de ocorrência seja agilizado, de forma 

a permitir que os meios do INEM estejam disponíveis e prontos a prestar socorro a vítimas que 

o necessitem, em tempo útil. 
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Conclusão 

A emergência médica é uma área distinta da medicina, com características próprias, que exige, 

por isso, uma capacidade diferenciada por parte dos profissionais que nela atuam. O objetivo 

deste estágio passava por tentar adquirir algumas dessas capacidades e tentar perceber como 

funcionavam estes serviços, sendo que, após a sua realização, estes objetivos consideram-se 

cumpridos. Para isso, contribuiu em grande parte não só o acesso à atividade de assistência a 

vítimas no contexto de cuidados pré-hospitalares, como também a experiência de observar o 

funcionamento de centros de gestão de meios como o CODU. Um ponto fulcral para o sucesso 

e aproveitamento desta oportunidade foi também a simpatia demonstrada por todos os 

profissionais, fazendo com que o estagiário se sinta à vontade para perguntar o que quer que 

seja e participar na assistência das vítimas quando possível, para além de terem sempre a 

iniciativa de quererem mostrar como funciona o equipamento e falar sobre as dificuldades por 

que passavam e o que achavam do funcionamento dos serviços dos quais faziam parte, o que 

permitiu ter uma visão mais ampla da situação, não só através da observação dos 

acontecimentos, como também através da forma como eles, que lidam diariamente com aquele 

tipo de contexto, os avaliam. 

Assim, de uma maneira geral, observa-se que a emergência médica em Portugal está bem 

organizada e funciona de forma eficiente, no entanto, como é óbvio, há sempre pontos onde se 

pode melhorar, sendo que se destaca a necessidade de melhor coordenação por parte das forças 

de segurança, maior formação dos TEPH e a revisão do fluxograma de ação para acionamento 

de meios como pontos que merecem mais atenção e revisão, de forma a aferir acerca da 

possibilidade de se tornarem mais eficientes e, por consequência, fazer com que o sistema 

funcione também de forma mais efetiva. Apesar disso, a capacidade e entusiasmo que todos os 

profissionais demonstraram no seu trabalho dão confiança ao cidadão que um dia possa precisar 

de auxílio por parte destes meios, e motivação aos estagiários para no futuro poderem 

enveredar por esta área e fazer também parte desta comunidade. 

Desde já, serve sem dúvida o propósito de complementar a formação médica e permitir adquirir 

capacidades que podem ser essenciais em casos onde um profissional de saúde se veja 

confrontado com uma situação de emergência em que tenha de prestar o auxílio adequado, 

pelo que esta experiência se descreve como sendo não só inesquecível, mas também preciosa. 
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Anexos 

Tabela I – Tipos de caso de acordo com o meio. 

Tipo de 

caso/meio 

Suspeita 

de PCR 

Alteração 

do Estado 

de 

Consciência 

Dificuldade 

respiratória 

súbita 

Trauma Ideação/Tentativa 

de suicídio 

Outros Total 

VMER 5 6 3 0 0 1 15 

SIV 0 0 1 1 1 1 4 

SBV 0 1 1 1 1 1 5 

Total 5 7 5 2 2 3 24 

 

Tabela II – Nº de turnos, ativações, média de ativações por turno e tempo médio de chegada 

ao local por tipo de meio. 

 VMER SIV SBV VMER + SIV + SBV 

Nº de turnos 6 2 2 10 

Nº de ativações 15 4 5 24 

Média de 

ativações por 

turno 

2,5 2 2,5 2,33 

Tempo médio de 

chegada ao local 

(min) 

12,33 7,67 6,8 10,42 

 

Tabela III – Informações demográficas das vítimas. 

Vítimas Homens Mulheres Homens + Mulheres 

Número 17 7 24 

Média de idades 

(anos) 

67,75 73,14 69,39 
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Figura 1 - Ambulância de Socorro [2]. 

 

Figura 2 – Motociclo de Emergência Médica [2]. 

 

Figura 3 – Ambulância de Emergência Médica [2]. 

 

Figura 4 – Ambulância de Suporte Imediato de Vida [2]. 



 

29 
 

 

Figura 5 – Viatura Médica de Emergência e Ressuscitação [2]. 

 

Figura 6 – Helicóptero de Emergência Médica [2]. 

 

Figura 7 – Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência [2]. 

 

Figura 8 - Viatura de Intervenção em Catástrofe [2]. 
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Figura 9 – Hospital de Campanha [2]. 

 

Figura 10 – Cadeia de Sobrevivência [2]. 

 

 

Figura 11 – Triagem de Manchester [7]. 
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Figura 12 – Estrela da Vida [2]. 


